درس سیزدهم
انتخاب پروانه
توضیحات درس
اساس اسالم ،سعادت و نجات آدمی است و احکام اخالقی و فقهی مربوط به پوشش زن نیز با این فلسفه و حکمت
حکیمانه صادر شده است .اهمیت حجاب و پوشش اسالمی تا جایی است که خداوند متعال در برخی از سوره های قرآن از آن
به عنوان یک ضرورت یاد می کند .هدف اسالم آن است که زن با رعایت حجاب اسالمی ،مانع خودنمایی و گمراهی خود و
زمینه
دیگران گردد ،حافظ حرمت و آداب عفت و حیا باشد ،با فراغت کامل وظایف و رسالت اساسی خویش را انجام دهد و
ٔ
رشد معنوی و قرب الهی را برای خود و مردان فراهم کند .حجاب از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است و معاشرت های
بی بند و بار را کنترل نموده و بر تحکیم نظام خانواده افزوده و از انحالل کانون محکم زناشویی جلوگیری کرده و امنیت اجتماعی
را فراهم می سازد.
زمینه آشنایی با اهمیت و ضرورت رعایت پوشش مناسب ،به احکام حجاب نیز اشاره می کند؛
درس انتخاب پروانه عالوه بر ایجاد ٔ
به این ترتیب ،این درس عالوه بر تحقق اهداف
حوزه آداب و اخالق اسالمی  ،به موضوع احکام نیز مربوط می شود.
ٔ

اهداف درس
1ــ آشنایی با مفهوم حجاب و آداب پوشش اسالمی
2ــ تمایل به رعایت حجاب و پوشش اسالمی
3ــ تالش برای رعایت حجاب و پوشش اسالمی
4ــ تقویت نگرش مثبت نسبت به استفاده از پوشش اسالمی
حد کتاب) حجاب
5ــ بیان احکام ساده (در ّ
6ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
حجاب
محرم
نامحرم
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روش تدریس
توصیههایی برای شروع مناسب تدریس:
درباره موضوع حجاب چند جمله یا متنی کوتاه بنویسند یا آنچه به نظرشان
1ــ در این درس میتوان از دانشآموزان بخواهیم که
ٔ
میرسد به تصویر بکشند ،سپس با طرح سؤالهایی مناسب و پاسخهای داده شده میتوان در نتیجه به اهداف درس پی ببریم.
نمونه سؤال:
ــ چرا باید حجاب داشته باشیم؟
ــ حجاب پسرها چگونه است؟
ــ رعایت حجاب به نفع ماست ،یعنی چه؟
و...
2ــ از دانشآموزان (دختر) بخواهید خاطرات خود را از جشن تکلیف خود که درس قبلی آنها بوده بیان کنند یا به ترسیم
بکشند.
3ــ ساختار داستانی درس ،فرصت و امکان خوبی برای برقرای ارتباط مناسب با دانشآموزان و شروع یک گفت وگوی مؤثر میان
آنان با شماست .از آن به نحو احسن بهره بگیرید .هنگام خواندن درس توقفها ،تأملها ،نگاههای معنادار شما به دانشآموزان ،حرکات
سر و صورت و ...همه میتوانند از متن درس به عنوان یک متن زنده و تفکر برانگیز ،ابزاری مناسب برای ایجاد فرصت یادگیری بسازد.
4ــ اجرای نمایش توسط دانش آموزان در رابطه با متن درس
5ــ در این درس می توان با برگزاری نمایشگاهی از تصاویر پوشش های اسالمی در کشورهای مختلف مسابقه ای ترتیب داد
و در این مسابقه از دانشآموزان بخواهیم که با توجه به تمام پوشش هایی که در نمایشگاه دیده اند یک پوشش مناسب و تلفیقی از
کشورهای مختلف طراحی کنند و ضمن توضیح در رابطه با پوشش طراحی شده ،در صورت امکان جوایزی اهدا شود.
6ــ اجرای نمایش غیر از متن درس به این صورت که افرادی که در کتاب نام برده شده به ترتیب وارد کالس شوند (تق ،تق ،تق،
کیه ــ کیه)
حجاب کنیم ،حجاب کنیم نامحرم نامحرم
پسر خاله پشت دره حجاب کنم یا نکنم
دایی اومده پشت دره میخوام برم در رو واکنم حجاب کنم یا نکنم حجاب نکن حجاب نکن اون محرم اون محرم و. ...
7ــ خواندن یک متن شعارگونه برای تثبیت مفاهیم (محرم و نامحرم)
یک دختر نمونه
صورت و دست تا مچ
غیر از دو دست و صورت
حرام باشه پیدا
حضرت زهرا (س) فرمود:
آی دخترای باهوش
در پیش نامحرم
حجاب نشه فراموش
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روسری شو نبسته
یک دختری بچهها
تو کوچه شون نشسته
بدون کفش و جوراب
حجاب او کامله؟
میخوام بدونم آیا
اشکال داره حرامه ــ حجابش ناتمامه
وقتی که بیرون میره
تو تفریح و زیارت
میشه وضو بگیره
میان نامحرما
اشکال داره حرامه ــ حجابش ناتمامه
یک دختر دیگری
تو کوچه و تو بازار
گوشه روسری
از
موهاش که مونده بیرون
ٔ
وقتی میگیم بپوشان
به ما میگه کی گفته؟
شما بگید کی گفته
آی بچههای عاقل
پیامبر ما گفته ــ او از خدا شنفته
یک دختر نمونه
در مجلس زنانه
تو خونه پیش مادر
پیش پسر برادر
یا پسرای خواهر
پیش عمو و دایی
وقتی حجاب نداره
اشکال شرعی ،داره یا نداره؟
اینها همه محرمند.
هیچ اشکالی نداره
  8ــ با در اختیار قرار دادن یک گل باز شده و یک غنچه گل از آنها بخواهیم که آن را دست به دست مشاهده کنند تا زمانی که گل
باز شده گلبرگ های آن ریخته شده و غنچه همچنان بسته بماند .سپس به آنها بگوییم عزیزان من ،حجاب ما هم مثل همین غنچه می ماند
که زیبایی و طراوت ما را حفظ می کند و با برداشتن آن مانند همان گل باز شده زیبایی و طراوت خود را از دست می دهیم .همان طور
که آن گل از بین رفت .رمز زیبایی خواهران مسلمان هم همین است.
امروز با مامان رفتیم حرم امام رضا (ع) .وقتی از حرم بر می گشتیم ،از کنار مغازه های ِ
دور حرم رد شدیم .من این مغازه ها را
خیلی دوست دارم .چیزهای جالبی دارند؛ انگشترهای کوچک ،تسبیح های رنگی ،نخود و کشمش ،آب نبات و… .
پارچه آبی ،گل های ریز سفید بود .از
پارچه گلدار خرید .روی
مغازه پارچه فروشی ایستاد و چند متر
مامان رو به روی یک
ٔ
ٔ
ٔ
مامان پرسیدم« :مامان می خواهی چی بدوزی؟» مامان خندید و گفت« :یک چیز قشنگ!»
اندازه من را گرفت .حدس می زدم که می خواهد برای من چیزی بدوزد .آن وقت با
وقتی به خانه رسیدیم مامان متر را آورد و
ٔ
پارچه گلدار نشست پای چرخ خیاطی .ت..ت..تق دوخت و دوخت و دوخت .من همان طور رو  به رویش نشستم و نگاهش کردم.
آن
ٔ
وقتی کارش تمام شد پارچه را برداشت و گفت« :حاال بیا جلو و سرت کن».
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با خوش حالی پرسیدم« :مال من است؟»
مامان گفت« :بله! برای دختر قشنگم یک چادر گلدار دوختم».
آینه بزرگ ایستادم .چقدر قشنگ شده بودم؛ مثل درخت آلبالوی
با خوش حالی چادر را از دست مامان گرفتم و رو  به روی ٔ
خانه مان که فصل بهار شکوفه می دهد .از مامان پرسیدم« :خدا گفته خانم ها باید حجاب داشته باشند؟»
مامان جواب داد« :بله دخترم! خدا به پیامبر (ص) گفت که به زن ها بگویید پیش نامحرم ها باید حجاب داشته باشند.
حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) هم که از بهترین زن های دنیا هستند ،پیش مردان نامحرم حجاب کامل داشتند».
دوباره خودم را توی آینه نگاه کردم .حاال چادر گلدارم را بیشتر دوست داشتم؛ چون حس می کردم من مثل حضرت زهرا (س)
و حضرت زینب (س) دارم حجابم را رعایت می کنم».

فعالیت های درس
 فکر میکنم :به دانشآموزان فرصت دهید که هر کدام به این سؤال پاسخ دهند .سپس نظر چند نفر را جویاشوید تا دانشآموزان
با نظرات دوستانشان آشنا شوند .میتوانید دانشآموزان را هدایت کنید تا به انتخاب پروانه برای حجاب برتر (چادر) اشاره کنند.
 دوست دارم :این فعالیت ،دانشآموزان را به انجام فعالیتی عملی تشویق می کند .در این فعالیت ،دانشآموزان اشتیاق
خود را برای رعایت پوشش اسالمی با ارائه دلیل نشان میدهند و به آثار و فواید حجاب تا آنجایی که آشنایی دارند ،اشاره میکنند.
 بیندیشیم :پس از آموزش پیام قرآنی (با توجه به شیوه ای که در دروس قبل گذشت) دانشآموزان در گروه های چند نفره با
توجه به مضمون آیه و ارتباط آن با تصویر و محتوای درس به گفت و گو می پردازند .انتظار می رود دانشآموزان به این نتیجه برسند که
حجاب مانند صدفی است که دور مروارید را میگیرد و اگر این صدف وجود نداشت ،مرواریدی درست نمیشد.
 گفت وگو کنیم :دانشآموزان در این قسمت با نظارت معلم ،آموخته های دینی خود را در جمع دانشآموزان کالس تأیید
نموده و آمادگی بروز رفتار دینی برای ایشان حاصل می گردد.برای انجام این فعالیت معلمان گرامی میتوانند پس از شنیدن نظرات
دانشآموزان ،بحث را هدایت کنند تا دانشآموزان به ویژگی های پوشش اسالمی از جمله پوشیدگی بدن به جز صورت و دستها تا مچ،
ضخامت داشتن و تن نما نبودن ،گشاد بودن و مشخص نکردن برجستگی های بدن ،رنگ مناسب و عدم جلب توجه و ...اشاره کنند.
در بخش دوم گفتوگو ،فراتر از رعایت حجاب ،به رعایت دستورات اسالم پرداخته است و عالوه بر رعایت حجاب ،رعایت
سایر دستورات اسالمی مورد توجه قرار میگیرد .دانشآموزان در این قسمت ،آنچه از دستورات دینی آموختهاند مانند دست ندادن به
نامحرمان ،رعایت آداب گفتو گو با نامحرمان و… را بیان مینمایند.
 بگرد و پیدا کن :این فعالیت برای تثبیت و جمعبندی اهداف درس در ذهن دانشآموزان طراحی شده است .دانشآموزان
دختر و پسر هر یک از دیدگاه خود به این فعالیت پاسخ میدهند .مثال ً دانشآموزان دختر ،پسرعمو ،پسرخاله و شوهرخواهر را به عنوان
نامحرم و دختر دایی ،پدر بزرگ و عمو را به عنوان محرم معرفی میکنند.
زمینه آشنایی بیشتر با آثار حجاب را
 با هم بخوانیم :خواندن شعر ضمن ایجاد احساس خوشایند و دلچسب در دانشآموزانٔ ،
بهگونهای متفاوت فراهم میآورد .الزم است به این نکته توجه داشته باشیم که به هنگام خواندن شعر ،بر روی وزن و آهنگ آن توجه و دقت
بیشتری شود .تأکید بر روی کلمات ،سکوتهای مناسب و بجا ،نشان دادن بار معنوی عاطفی و حسی کلمات در این انتقال مؤثر است.
حس هنری دانشآموزان را در جهت پیشبرد اهداف دینی
 با خانواده :در این فعالیت انتظار میرود معلمان گرامیّ ،
برانگیزانند .پیشنهاد میگردد با هماهنگی مدیر مدرسه ،نمایشگاهی در این زمینه در مدرسه برپا گردد.
94

اهداف کلی

شمارۀ

نشانههای تحقق

ــ آشنایی با مفهوم حجاب و آداب
پوشش اسالمی

دروس
ــ تشخیص آداب ،ویژگیها و مصادیق
پوشش اسالمی

13

ــ تمایل و تالش برای رعایت
حجاب و پوشش اسالمی

ــ آشنایی با پیام قرآنی

ــ درک مفهوم پیام قرآنی

ــ تمایل و تالش برای رعایت پوشش
اسالمی در موقعیتهای مختلف و ابراز
حساسیت نسبت به رعایت آن

جدول ارزشیابی

عناوین

کارنامه

اخالق و آداب اسالمی ،احکام ،قرآن کریم
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سطوح عملکرد
ــ آداب ،ویژگیها و مصادیق پوشش اسالمی را در نمونههای متنوع تشخیص و برای رعایت
خیلی خوب آنها پیشنهاد ارائه میکند و همواره نسبت به رعایت آنها حساسیت نشان میدهد.
درباره آن توضیح می دهد.
ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم
ٔ

خوب

ــ آداب ،ویژگیها و مصادیق پوشش اسالمی را تشخیص و برای رعایت آنها پیشنهاد ارائه
میکند و در بیشتر موارد نسبت به رعایت آنها حساسیت نشان میدهد.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

ــ آداب ،ویژگیها و مصادیق پوشش اسالمی را تشخیص میدهد و گاهی اوقات نسبت به
قابل قبول رعایت آنها حساسیت نشان میدهد.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.
نیازمند
آموزش ــ با راهنمایی معلم آداب ،ویژگیها و مصادیق پوشش اسالمی را درک می کند و به ندرت
نسبت به رعایت آنها حساسیت نشان میدهد.
و تالش ــ به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.
بیشتر

دانستنی های معلم
1ــ برای تشویق دختران به حجاب راههای زیادی وجود دارد ،مثل گفتن فلسفه و دالیل حجاب ،فطرت بیحجابی ،آثار و
فواید حجاب و. ...
فلسفه حجاب را آن گونه که باید میفهمد و نه میتوان
اما بیان این مطالب برای دختران نه ساله بسیار زود است .دختر نه ساله نه
ٔ
مضرات و نتایج بد حجابی برای او سخن گفت .در عوض یک دختر نه ساله ،قلبی پر از احساسات و عواطف دارد ،قلبی کودکانه و
از ّ
نکته
پاک که به خدای خویش با تمام وجود عشق میورزد و بسیار دوست دارد تا این خدای مهربان را از خود راضی کند .پس همین ٔ
مثبت باید مورد توجه قرار گیرد و از آن به خوبی بهرهمند شود .از این رو ،در این درس به جای بیان مطالب سخت و پیچیده در مورد
حجاب ،تنها به ذکر این نکته بسنده شده است :خدای مهربانی که این همه نعمت به ما داده است (دانشآموزان در این کتاب و کتاب سال
خواسته او بیاعتنا باشیم؟!
قبل با نعمتهای او آشنا شدهاند) از ما به عنوان یک دوست مهربان خواستهای دارد .آیا درست است که به
ٔ
آیا در جواب این همه مهربانی او ،نباید به خواستههایش احترام گذاریم و تمام تالشمان را برای انجام آن به کار بندیم؟
بیان این جمالت قلب مهربان و باصفای کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد ،و مخاطب با احساسی خوشایند و از سر عشق
خواسته بهترین و نزدیکترین
وظیفه سخت و طاقت فرسا ،بلکه به عنوان پاسخی به
و عالقه ،حجاب را میپذیرد ،نه به عنوان یک
ٔ
ٔ
واژه دوست برای خدا در این داستان ،توجه به همین مسئله بوده است تا حجاب را امری خوشایند و پاسخی
دوستش .هدف از انتخاب ٔ
خواسته بهترین دوست نشان دهد.
از سوی دختران به
ٔ
2ــ ممکن است دانشآموز سؤال کند که چرا این دوست ،حجاب را از ما دختران خواسته است؟ در پاسخ به هیچ وجه وارد
بیان فلسفه و دالیل حجاب نشوید( .این کار را به سالهای باالتر واگذار کنید) بلکه صرفاً به بیان این نکته اکتفا کنید« :خدایی که ما
را خلق کرده و از همه کس آگاهتر و عالمتر است ،از ما بهتر میداند که چه چیز به نفع ،و چه چیز به ضرر ماست .او حتماً در داشتن
حجاب برای زنان فایدهای دیده است که این کار را بر ما واجب کرده است.
مطمئن باشید اگر حجاب به نفع و خیر و صالح ما نبود ،خدا آن را از ما نمیخواست .پس حاال که خداوند این قدر ما را دوست
دارد ،پس ما هم اگر میخواهیم زندگی خوبی داشته باشیم ،باید به خواستهها و دستورات الهی عمل کنیم و شما در کتابهای دینی آینده
بیشتر با علت این دستور الهی آشنا میشوید».
همه بدن خود به جز صورت و
3ــ در این درس به ّ
حد و حدود حجاب شرعی اشاره شده است .همان طور که میدانید زنان باید ٔ
دو دست خود (از مچ دست به پایین) را بپوشانند .پروانه نیز با دیدن خود در آینه متوجه شد که به گونهای روسری پوشیده که مو و گردن
او پیداست .به همین دلیل ،روسری خود را طوری بست که گردن و مویش پیدا نباشد .از طرف دیگر آستین پیراهن او به اندازهای بود
که تا مچ دست او را نمیپوشاند ،پس تصمیم به پوشیدن پیراهنی با آستین بلندتر کرد.
سن نوجوانی و جوانی تمایل زیادی برای ایستادن جلوی آینه و آراستن ظاهر خود دارند .اما چه خوب
4ــ دختران و پسران در ّ
است که آینه تنها وسیلهای برای دیدن زیباییهایمان نباشد؛ یعنی اگر عیب و ایرادی هم داریم در آینه ببینیم و آن را رفع کنیم .در این
درس ،پروانه ابتدا جلوی آینه میآید و از دیدن لباسها و ظاهر زیبای خود خشنود میشود .اما همین آینه که زیباییهای او را به او
نشان داد ،چیزهای دیگری را نیز به او نشان میدهد که باعث میشود پروانه ،به خود بیاید و اشکاالتش را برطرف کند ،چیزهایی مثل
موهای بیرون از روسری ،آستین کوتاه و. ...
5ــ حجاب پروانه با پوشیدن لباسی آستین بلند و روسری که تمام مو و گردن او را پوشانده بود ،کامل شده بود .اما در این قسمت
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کننده حجاب به مخاطب معرفی شده است.
از داستان ،چادر نیز به عنوان کامل
ٔ
نکته مهم این است که نباید دختران را برای پوشیدن چادر اجبار کرد .در این درس نیز مادر انتخاب چادر را به خود دخترش
ٔ
واگذار میکند و در نهایت ،این پروانه است که تصمیم میگیرد چادر را انتخاب کند.
٦ــ این درس اگرچه ظاهر ًا برای دختران است ،اما باید به این نکته توجه داشت که در اسالم در
مسئله پوشش مردان نیز مورد
ٔ
خطاب قرار گرفتهاند .از این رو ،در برخی از فعالیتهای این درس ،سخن از پوشش مناسب برای پسران نیز به بیان آمده است؛ مثال ً
شایسته نیست که پسران با لباسهای نامناسب بیرون بیایند یا پیراهنی کوتاه و تنگ بپوشند یا با شلوارک به بیرون بروند.
حد و حدود
نکته مهمی که همکاران باید به آن توجه کنند توجه به این مسئله است که در اسالم عالوه بر توصیه بر حجاب در ّ
ٔ
بیان شده ،به زنان و مردان توصیه شده تا لباسهای تنگ و بدن نما نپوشند .بنابراین ،چه دختران و چه پسران نباید پیراهن یا شلوارهایی
گ یا بدن نما باشند.
بپوشند که تن 
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درس چهاردهم
ام ابیها
توضیحات درس
فاطمه علیها السالم نزد مسلمانان برترین و واالمقام ترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار است .این عقیده بر گرفته از
مضامین احادیث نبوی است .رسول اکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم میفرمایند« :فاطمه سرور زنان جهان است» .یعنی علو مقام
حضرت زهرا علیها السالم تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نیست و در تمامی اعصار جریان دارد .بر همین اساس ،شناخت
حضرت فاطمه علیها السالم ،از ارزش فوق العاده ای برخوردار است؛ زیرا با دقت و تأمل در ویژگی ها و زندگی ایشان میتوان به
عالی ترین رتبههای روحانی دست یافت.
درس «ام ابیها» با تأکید بر نقش حضرت زهرا علیها السالم در زندگانی پیامبر(ص) ،حکایت از آن دارد که فاطمه علیها السالم
برای رسول خدا عالوه بر انجام وظایف فرزندی ،نقش مادر را نیز ایفا می کرده است .تاریخ نیز گواه خوبی بر این معناست؛ فاطمه
مایه پشت گرمی و آرامش او
خانه پدر حضور داشت ،غمخوار پدر و ٔ
علیها السالم هم پس از وفات خدیجه سالم اللّٰه علیها که در ٔ
بود و هم پس از آن در جنگ ها و مقاطع دیگر حیات رسول خدا که برای یاری ایشان از هیچ اقدامی مضایقه نمینمود.
نکته :پیشنهاد می شود باتوجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان ،درصورت امکان ،این درس در ماه
جمادی االول یا جمادی الثانی یا با توجه به مناسبت های مرتبط با حضرت زهرا علیها السالم همچون روز مادر تدریس شود.

اهداف درس
نمونه امام حسن(ع) ،امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)
1ــ آشنایی با حضرت زهرا(س) به عنوان بهترین زنان مؤمن و مادر ٔ
2ــ احساس عالقه به حضرت زهرا(س) و اعمال و رفتار ایشان
3ــ تالش برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار حضرت زهرا(س)
4ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
حضرت زهرا(س)
ام ابیها
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روش تدریس
توصیههایی برای شروع مناسب تدریس:
1ــ دانشآموزان احتماال ً خودشان در مورد حضرت فاطمه (س) اطالعات اندکی دارند .حال شما می توانید از طریق گفت وگو
با آنها با تمرکز بر روی تصویر درس مطالب را بهتر به آنها تفهیم کنید.
2ــ متن درس را به صورت قصه بیان می کنیم و در پایان از دانشآموزان می خواهیم حدس بزنند قصه مربوط به چه کسی است
(در خواندن قصه از آوردن نام حضرت فاطمه (س) خودداری کنید) از «نگران بود» شروع می کنیم به خواندن تا آنجایی که «پیامبر را
می بیند به تخته سنگی تکیه زده است ،خون از پیشانی او جاری است» تا دانشآموزان خود بتوانند نام حضرت فاطمه (س) را حدس
بزنند.
٣ــ با استفاده از فعالیت ببین و بگو ،کتاب می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد( .با توجه به آنچه در کلیات استفاده
از تصویر آورده شده است).

فعالیت های درس
 فکر کنم :به دانشآموزان فرصت دهید که هرکدام جمله مربوط به این قسمت را کامل کنند .آنها برای تکمیل جمله ها
میتوانند به مواردی از قبیل :بهترین زنان مؤمن ،بهترین فرزند ،بهترین دختر ،بهترین یاور پدر و ....اشاره کنند.
بگرد و پیدا کن :این فعالیت برای آشنایی دانشآموزان با نام ها و لقبهای حضرت زهرا (س) طراحی شده است .پس از
پیدا کردن نام «ریحانه» که از حروف باقی مانده ساخته می شود.
معلمان گرامی میتوانند به معنای برخی از این نامها اشاره کنند .این مطلب برای دخترانی که به این اسم ها ،نام نهاده شدهاند،
همه آنها در کالس
میتواند بسیار جذاب و دوستداشتنی باشد (توضیحات زیر مخصوص شما معلمان گرامی است و لزومی به طرح ٔ
نیست؛ تا اندازهای که برای سطح کالس مقدور است میتوانید از آنها استفاده کنید):
فاطمه :یعنی جداشده از بدیها .روزی رسول اکرم صلی اللّٰه علیه وآله از دختر بزرگوارشان سؤال کردند دخترم آیا می دانی
که چرا تو را فاطمه نام گذاردهام؟ حضرت زهرا علیها السالم عرض کردند :چرا یا رسول اللّٰه؟ رسول اکرم صلی اللّٰه علیه وآله فرمودند:
چون خداوند تو و شیعیان راستین و دوستداران واقعی تو را در روز قیامت از آتش دوزخ جدا خواهد کرد 1.از امام صادق علیه السالم
هم روایت شده است که از این رو دختر بزرگوار رسول اکرم صلی اللّٰه علیه وآله را فاطمه نامیدند که او از شرک و سایر بدی و آلودگیها
2
همه پاکیها و فضلیت ها آراسته گردیده است.
جدا شده و به ٔ
سرچشمه خیر و رحمت الهی است ،به گونه ای که نه می توان از جوشش آن جلوگیری به عمل آورد
مبارکه :برکت به معنای
ٔ
اندازه آن را دانست .بر این اساس ،هرچیز با برکت را مبارک گویند.
و نه
ٔ
از آنجا که هرگونه خیر ،خوبی و برکت در نسل پیامبر صلی اللّٰه علیه وآله از وجود حضرت زهرا علیها السالم جریان پیدا کرده
جمله آنها ،تداوم نسل پرافتخار آن حضرت است؛ لذا او را مبارکه نامیده اند.
است که از ٔ
درباره سبب نامگذاری
طاهره :در لغت این لفظ به معنای پاکیزه ،بی عیب و معصوم به کار می رود .امام باقر علیه السالم
ٔ
 1ــ بحار األنوار ،ج  ،10ص .17
 2ــ جالء العیون ،ج  ،1ص .125
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حضرت زهرا علیها السالم به این نام می فرمایند :فاطمه دختر رسول خدا صلی اللّٰه علیه وآله را به این دلیل طاهره نامیده اند که او از
مبرا بود.1
هرگونه آلودگی ظاهری و باطنی و جسمی و معنوی پاک و ّ
مرضیه :به کسی گفته می شود که خدا و رسول او پیوسته از رفتار و کردار و گفتار او راضی باشند؛ زیرا حضرت فاطمه
علیها السالم از مقام عصمت برخوردار بود ،تمام اعمال و رفتار او مورد رضای خداوند متعال و پیامبر اکرم بود و حتی رسول اکرم
محدوده اراده و مشیت و
صلی اللّٰه علیه وآله بارها به این حقیقت تصریح فرمودند که چون حضرت زهرا علیها السالم همواره در
ٔ
رضایت خدا گام برمی دارد ،لذا رفتار و کردار او بهترین مالک برای خوبی و بدی اعمال است .اگر او از چیزی خرسند باشد ،خداوند
نیز از این کار خرسند است و در صورتی که او نسبت به کسی یا کاری ناخرسند باشد ،دلیل ناشایستی آن کس یا ناشایستگی آن کار در
نزد خداوند است .رسول خدا صلی اللّٰه علیه وآله همواره در طول عمر مبارکشان این سخن را به زبان جاری می کردند که آن کس که
فاطمه را بیازارد ،مانند آن است که مرا آزرده است و کسی که مرا بیازارد ،خداوند را آزرده است .همچنین آن حضرت به عنوان یک
هشدار در مناسبت های مختلف می فرمود :ای فاطمه ،خداوند به سبب خشم تو غضب می کند و به رضایت تو خشنود می شود 2.این
همه حکایت از برخورداری حضرت زهراعلیها السالم از مقام مرضی خدا بودن دارد .لذا یکی از نام های آن حضرت «مرضیه» قرار
داده شد.
صدیقه :صدیق به کسی می گویند که در راستگویی کامل باشد و هرگز دروغ بر زبان او جاری نشود ،و درستی کارهایش،
سخنان او را تصدیق کند .در فرهنگ اسالمی مرتبه و منزلت صدیقین در ردیف پیامبران و شهدا ذکر شده است .حضرت زهراعلیها السالم
را «صدیقه» نامیده اند؛ چون صداقت و درستی ،اساس زندگی او را تشکیل میداد .هرگاه لب به سخن می گشود ،جز سخن راست
نمی گفت.
بتول :یعنی بریده شده وجدا شده .زن پاک و دور از هرگونه آلودگى .فاطمه بتول نامیده شد ،چون از نظیر و همتا بریده شده
است (همتایی ندارد)؛ یعنی از بانوان زمان خویش از جهت فضیلت ،دیانت و اصل و نسب بریده و جدا شده بود و گفته شده که آن
حضرت بتول نامید ه شد چون از دنیا بریدهبود و رو به سوی خداوند داشت.
زکیه :زن پاک و باتقوا ،در حال رشد و ترقى.
ریحانه :گل خوشبو ،لطیف و مهربان ،تعبیر لطیفى از موجود زن.
 کامل کنید :این فعالیت برای تکمیل اهداف شناختی درس و تثبیت این اهداف در ذهن دانشآموزان طراحی شده است.
دانشآموزان با تکمیل مطالب با استفاده از بخش «بدانیم» با حضرت زهرا (س) بیشتر آشنا می شوند.
 بیندیشیم :پس از خواندن پیام قرآنی به شیوهای که در دروس قبلی گذشت ،دانشآموزان در گروههای چند نفره با توجه به
درباره پرسش مطرح شده به گفتوگو میپردازند .توصیه میگردد در صورتی که توضیحات دانشآموزان برای روشن شدن
مضمون آیه،
ٔ
مفهوم پیام قرآنی کافی نباشد ،با طرح سؤاالتی آنان را در درک مفهوم پیام یاری کنید .انتظار میرود دانشآموزان ضمن یادآوری اوصاف
و ویژگیهای حضرت زهرا (س) ،به این نتیجه برسند که حضرت زهرا (س) در سخت ترین مراحل نیز پدرش را تنها نگذاشت ،ادب و احترام
همه امور ،مهربانی و وفاداری و ...مواردی بودند که باعث جلب محبت رسول خدا نسبت به ایشان بود .برای انجام این فعالیت ،از
در ٔ
روزمر ٔه خود
دانشآموزان بخواهید ،مطالبی را که در درس مربوط به حضرت زهرا(س) و ویژگیهای اخالقی ایشان آموختهاند با زندگی
ّ
تطبیق دهند .آنها باید بیاموزند که رفتار حضرت زهرا (س) میتواند بهترین الگوی رفتار کنونی آنها و دوستانشان باشد.
 1ــ بحار األنوار ،ج  ،43ص .19
 2ــ بحاراألنوار ،ج  ،43ص .54
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شیوه تصویرخوانی در آموزش ،موجب تثبیت مفاهیم درس و تعمیق یادگیری میشود.
 ببین و بگو :این بخش با استفاده از ٔ
«خاطره ماه» و
پایه دوم با عنوان
«خانواده مهربان» که نمونه هایی از رفتار حضرت زهرا (س) و خانوادهاش را بیان
با یاد آوری دروس ٔ
ٔ
ٔ
میکرد ،ارتباط طولی مطالب حفظ میگردد .این فعالیت به دانشآموزان فرصت میدهد تا آنچه را در رابطه با حضرت زهرا(س) پیش
از این آموختهاند ،مرور کنند .در ادامه نیز دانشآموزان به بیان داستان هایی دیگر در این زمینه می پردازند .داستان «اهل بیت پیامبر»
پایه دوم از جمله داستانهایی است که دانشآموزان پیش از این شنیدهاند.
از کتاب ٔ
بیان داستان میتواند به صورت گفتاری یا نوشتاری باشد .برای بیان نوشتاری داستان میتوانید دانشآموزان را به طرف ساختن
یک کتاب قصه سوق دهید .این کار می تواند برای دانشآموزان بسیار سرگرم کننده و لذّ ت بخش باشد .توجه معلمان گرامی را به چند
زمینه ساختن یک کتاب قصه جلب می نماییم:
نکته در ٔ
حد امکان پرهیز نمایید.
صرفاً یک پیشنهاد دهنده و جهت دهنده باشید و از دخالت مستقیم تا ّ
از ابتکارات دانشآموزان استقبال کنید و آنها را در قالب خاص محدود نکنید.
بریده مجالت و سایر کتاب ها باشد.
تصاویر کتاب ها می تواند به صورت نقاشی خودشان یا ٔ
نکات بهداشتی و ایمنی الزم را در خصوص کار با وسایل ،برای دانشآموزان بیان کنید.
از اولیای دانشآموزان بخواهید اجازه دهند خود دانشآموزان کارها را انجام دهند و خانواده ها به عنوان راهنما و یاری
کننده ،ایفای نقش نمایند.
جشنواره کوچک ،با حضور دانشآموزان و خانواده هایشان ،یا همکاری مدارس یا
می توانید این فعالیت را به عنوان یک
ٔ
اداره آموزش و پرورش منطقه خود شکل بدهید.
مساجد اطراف یا حتی ٔ
تذکر
حس خوشایند در دانشآموزان نسبت به داستان ها و شخصیت های دینی ،ایجاد تحرک و خالقیت
این فعالیت ها برای ایجاد ّ
مسابقه تخصصی هنری قلمداد ننمایید.
و ...است .بنابراین ،این فعالیت ها را به عنوان یک
ٔ
تشویق را حتی برای کارهای کوچک فراموش نکنید.
به یاد داشته باشید که این فعالیت نباید بار مالی خاصی را به خانوادهها تحمیل کند .بنابراین تدبیری بیندیشید که دانشآموزان
از کمترین امکانات ،بیشترین بهره برداری را بنمایند.
با خانواده :قبل از انجام این فعالیت ،دانشآموزان را با نکات بهداشتی و ایمنی الزم آشنا نمایید.
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۱۰۲

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺷﻤﺎرۀ
دروس

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺎدر ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( و
اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ)ع( و ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ )س(

ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻟﮕﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س(

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

۱۴
ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ از
زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س(
ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮی زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻣﺎﻣﺖ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﺧﻴﻠﯽ
ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س(،ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ
از زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ٔ
ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ،ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ
از زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ،ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ
از زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
و ﺗﻼش
ﺑﻴﺸﺘﺮ

ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س(،
ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دانستنی های معلم
1ــ در این درس مخاطب با زندگی ،برخی صفات اخالقی و مقام واالی حضرت زهرا(س) به صورت مختصر آشنا میشود.
ویژه پیامبر به او و همدم
شجاعت و شهامت ایشان ،عشق و عالقه زیاد به پیامبر ،محروم بودن از نعمت مادر در سن پنج سالگی و احترام ٔ
و همراه بودن با پیامبر در سختیها گوشهای از شخصیت ایشان را تبیین میکند.
2ــ این ماجرا به ساعات پایانی جنگ احد اختصاص دارد .زمانی که به علت غفلت مسلمانان و سرپیچی از فرمان پیامبر،
دشمنان پیروز میدان شدند و بسیاری از مسلمانان را به شهادت رسانده و تعداد دیگری همچون پیامبر را زخمی کردند .در این میان،
حضرت فاطمه (س) که گاه در جنگها به عنوان یک پرستار ،به بستن زخم مجروحان میپرداخت ،به سراغ پیامبر میرود و او را آغشته
1
به خون در گوشهای از میدان میبیند و باقی ماجرا همان گونه که در درس آمده ،اتفاق میافتد.
درباره حضرت زهرا گفته شده اشاره شده است:
3ــ در این درس ،به دو سخن پیامبر که در منابع مختلف حدیثی
ٔ
2
جمله
اول آنکه پیامبر گاه حضرت زهرا (س) را میبویید و میفرمود :از وجود تو بوی بهشت را استشمام میکنم .و دوم ٔ
3
معروف ام ابیها که پیامبر به منظور بیان زحمات و دلسوزیهای حضرت فاطمه (س) برای ایشان فرموده است.
٤ــ حضرت فاطمه ،بارها سر و صورت و بدن پیامبر را که توسط مشرکان با پرتاب سنگ یا زباله ،مجروح و آلوده میشد ،تمیز
شکمبه
و مداوا میکرد .اولین بار هنگامی بود که ایشان پنج سال بیشتر نداشت .مشرکان مکه هنگامی که پیامبر به سجده رفته بود،
ٔ
گوسفندی را بر سر پیامبر ریختند و حضرت زهرا (س) با همان سن کم در برابر مشکالت ایستاد و آنها را دور کرد و سر و صورت پیامبر
را شست و این ماجرا به دفعات تکرار شد.
٥ــ در درس ،داستان «تسبیح» را با هم خواندیم .تسبیح حضرت زهرا (س) عبارت است از 34 :مرتبه «اللّٰه اکبر» ،بعد  33مرتبه
ائمه معصومین
«الحمد للّٰه» و بعد از آن  33مرتبه «سبحان اللّٰه».
درباره فضیلت و ثواب گفتن تسبیح حضرت زهرا (س) روایات زیادی از ٔ
ٔ
فاطمه
(ع) وارد شده است که به برخی اشاره می شود :امام باقر(ع) میفرماید« :خداوند متعال با هیچ ستایشی باالتر از تسبیحات
ٔ
زهرا(س) عبادت نشده است و اگر چیزی افضل از آن وجود داشت ،رسول خدا(ص) آن را به فاطمه(س) اعطا میکرد.امام صادق
(ع) می فرماید« :تسبیح حضرت زهرا (س) صد ذکر است ،ولی در میزان سنجش اعمال ،هزار ذکر محسوب میگردد ،شیطان را دور
و خدای تعالی را راضی میکند .ما همان طور که به فرزندان خود دستور میدهیم نماز بخوانند ،سفارش می کنیم تسبیح فاطمه (س)
را بگویند .کسی که تسبیح فاطمه زهرا (س) را درست بعد از نماز واجب و قبل از برخاستن از روی سجاده بگوید ،و آن را به گفتن
الاله اال اللّٰه ختم کند ،خدای تعالی او را میآمرزد 4.و در حدیثی دیگر فرمود« :کسی که تسبیح فاطمه زهرا(س) را بگوید خدا را به
ذکر کثیر یاد کرده است.»5

1ــ این ماجرا در منابع مختلف از جمله انساب االشراف ،ص 324و نیز مغازی واقدی صص 249ــ 250بیان شده است.

سوره اسراء و نیز :ذخایر العقبی ،ص.36
آیه 17
2ــ الدرر المنثور ،ذیل ٔ
ٔ
3ــ مقاتل الطالبیین ،ص 29و بحار األنوار،ج ،43ص.19

 4ــ وسائل الشیعه ،ج  ،۶صص۴۳۹ــ ۴۴۷و  ۴۶۳و .۴۶۴
 5ــ معانی األخبار ،ص .193
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درس پانزدهم
همسفر ناشناس
توضیحات درس
در روز چهارم شعبان 38 ،سال پس از هجرت رسول گرامی اسالم صلی اللّٰه علیه و آله فرزندی پاک در مدینة النبی به دنیا آمد.
نام او «علی» بود که بعدها به «زین العابدین» و «سجاد» مشهور گشت .دو سال پس از تولد او ،جدش علی علیه السالم در محراب
عبادت ،به شهادت رسید و پس از آن به مدت ده سال ،شاهد حوادث دوران امامت عمویش امام حسن علیه السالم بود .از سال پنجاه
هجری ،به مدت یازده سال در دوران پر فراز و نشیب امامت پدرش حسین بن علی علیهما السالم که با قدرت طلبی معاویه و پسرش
یزید مصادف بود ،در کنار او قرار داشت و پس از آن ،در محرم الحرام سال  61هجری پس از قیام و شهادت پدر بزرگوارش در
جامعه اسالمی را عهده دار شد .دوران امامت آن حضرت ،با یکی از سیاه ترین ادوار تاریخ اسالم همراه
حادثه کربال ،امامت و رهبری
ٔ
ٔ
حادثه عاشورا برای مردم مسلم گردید که حاکمان بنی امیه و تمام کسانی که از اهل بیت علیهم السالم بغض و کینه ای
بود؛ زیرا بعد از
ٔ
به دل داشتند ،از هیچ ظلم و جنایتی دریغ نخواهند کرد و تمام سعی و تالششان این است که با تبلیغات سوء بر علیه این خاندان ،آنان
همه این نیرنگ ها و تبلیغات سوء،
را به انزوا کشانده و محبت مردم را نسبت به آنان کم کنند و نور والیت را خاموش سازند ،ولی با ٔ
خاندان پیامبر(ص) به دلیل ویژگی های نیک اخالقی ،در بین مردم مقام و منزلت واالیی داشتند و مورد احترام و تکریم واقع می شدند.
اگر چه معرفت و شناخت تمام جنبه های شخصیتی امام سجاد علیه السالم برای ما انسان های عادی و محدود در عالم طبیعت
حد امکان دانشآموزان با ابعادی از شخصیت تابناک آن حضرت در
غیر ممکن است ،اما در درس «همسفر ناشناس» تالش شده در ّ
زمینه اهمیت کمک وخدمت به دیگران ،آشنا شده و ضمن احساس عالقه و ادای احترام به امام سجاد علیه السالم برای الگوگرفتن از
ٔ
زندگی و اخالق و رفتار ایشان تالش نمایند.
نکته :پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان ،در صورت امکان این درس در زمان والدت
یا شهادت امام سجاد علیه السالم یا با توجه به مناسبت های مرتبط با آن امام همام همچون ماه محرم و صفر تدریس شود.

اهداف درس
1ــ آشنایی با امام سجاد علیه السالم به عنوان امام چهارم شیعیان
2ــ احساس عالقه به امام سجاد علیه السالم و اعمال و رفتار ایشان
3ــ تالش برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار امام سجاد علیه السالم
4ــ آشنایی با پیام قرآنی.
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مفاهیم کلیدی
امام سجاد علیه السالم
زین العابدین

روش تدریس
توصیههایی برای شروع مناسب تدریس:
1ــ داستان متن درس را برای دانشآموزان بخوانید .خواندن متن درس با لحنی مناسب و رسا در میزان درک کودکان تأثیر
فراوانی دارد .ساختار داستانی متن درس ،امکان برقراری رابطه ای مناسب با کودکان و شروع یک گفت وگوی مؤثر با آنان را فراهم
می آورد.
2ــ تصاویری از کار های مختلف را در اختیار دانشآموزان بگذارید و از آنها بخواهید کارهایی که برای کمک به پدر و
مادرشان می توانند انجام دهند را جدا کنند.
3ــ از تعدادی از دانشآموزان بخواهید متن درس را در قالب «نمایش» اجرا کنند.
خاطره آن را برای دیگران بیان کنند.
4ــ از دانشآموزان بخواهید اگر به کسی کمک کرده اند،
ٔ
ادامه مابقی
5ــ متن درس را به روش قصه گویی تا قسمت امام با مهربانی به جمعیت نگاه کرد و گفت ،بگویید و سپس قبل از ٔ
قصه از دانشآموزان سؤال شود که شما فکر می کنید امام چه جوابی به جمعیت دادند؟ با ایجاد پرسش و پاسخ هایی مناسب.
6ــ در صورت امکان ،در اردویی که از قبل برنامه ریزی شده فردی که دانشآموزان نمی شناسند وارد جمع آنها بشود و به آنها
با خوبی و مهربانی رفتار و آنها را کمک کند.
7ــ برای ایـجاد رفتـارهای صحیح و شکل گیری خصلت های خوب اخالقی در دانشآموزان می تـوان مطالب اخالقی را
به صورت سؤال درآورده و در قالب سابقه ارائه کرد به نمونه هایی از این سؤاالت توجه کنید.
اول:
نمونهٔ ّ
می توان سؤاالت زیر را مطرح کرده و از شرکت کنندگان در مسابقه خواست که با عبارات بله یا خیر به آن پاسخ دهند.
١ــ آیا مواظب هستید که رفتار شما هر روز بهتر از دیروز باشد؟
٢ــ اگر دوست شما نسبت به بدتر شدن رفتارتان تذکر داد ،آیا از او تشکر می کنید؟
٣ــ و. ...

فعالیت های درس
کنند.

 فکرکنم :دانشآموزان برای تکمیل جمالت خود میتوانند به آن دسته از ویژگیهای امامان که تاکنون فرا گرفتهاند ،اشاره
 دوست دارم :در این فعالیت دانشآموزان مطالبی را که در درس راجع به امام سجاد علیه السالم و ویژگی های اخالقی
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ره خود تطبیق می دهند و از آن الگو برداری مینمایند .آنها باید بیاموزند که رفتار امام سجاد علیه السالم
ایشان آموخته اند با زندگی ّ
روزم ٔ
می تواند الگوی رفتار کنونی آنها و دوستان شان باشد .مهم ترین هدف این فعالیت ،انتقال این مطلب به دانشآموزان است که آنها نیز اگر
بخواهند و سعی کنند ،می توانند همچون امام سجاد علیه السالم نسبت به همسفران مهربان باشند و در اموری مثل حمل وسایل ،رفع
مشکالت آنها ،کمک به سالمندان ،یاری کوچک ترها ،تقسیم غذا با آنان و...به آنها یاری رسانند.
شیوه دروس گذشته ،دانشآموزان در گروههای چند نفره ،ارتباط میان آیه و داستان
 بیندیشیم :پس از خواندن پیام قرآنی به ٔ
را کشف مینمایند .انتظار می رود دانشآموزان ضمن یادآوری نیکوکاریهای امام سجاد علیه السالم در داستان درس ،میان داستان
و محتوای آیه ارتباط برقرار نمایند.
 گفت و گو کنیم :این فعالیت برای تثبیت اهداف درس توسط معلم و با مشارکت کامل دانشآموزان طراحی شده است.
معلمان گرامی دانشآموزان را گروه بندی کرده تا در مورد پاسخ سؤال با یکدیگر گفت وگو کنند .در این مرحله ،معلمان عزیز بحث را
هدایت کنند تا دانشآموزان به این نکته اشاره کنند که بهتر است کمک به دیگران به صورت پنهانی باشد ،از م ّنت نهادن و آزار به دور
باشد و....
شیوه تصویرخوانی ،موجب تثبیت مفاهیم درس و تعمیق یادگیری می شود .در این
 ببین و بگو :این بخش با استفاده از ٔ
فعالیت ،دانش آموزان با توجه به تصاویر به دو نمونه از ویژگیهای امام سجاد علیه السالم ،که در داستان و بخش «بدانیم» با آن آشنا
شدهاند ،اشاره می کنند .این فعالیت به دانشآموزان فرصت می دهد تا آنچه را در رابطه با امام سجاد علیه السالم آموخته اند ،مرور
نمایند.
 بگرد و پیدا کن :این فعالیت برای تثبیت مفهوم درس در ذهن دانشآموزان طراحی شده است .دانشآموزان با تکمیل
مطالب با استفاده از بخش «بدانیم» با امام سجاد علیه السالم بیشتر آشنا میشوند.
 کامل کنید :این بخش با برقراری ارتباط میان مفاهیم درس ،به تثبیت اهداف کمک می کند .در این فعالیت دانشآموزان
با رنگ کردن پاسخ ها به عدد « »٤که در رنگ آمیزی بارز می شود ،اشاره میکنند .امام سجاد علیه السالم ،چهارمین امام مسلمانان
هستند.
 با خانواده :هدف این فعالیت ،الگوگیری از امام سجاد علیه السالم ،در خانه و میان اعضای خانواده است.
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اهداف کلی

ــ آشنایی با پیام قرآنی

ــ ابراز عالقه و تالش برای الگو
گرفتن از امام سجاد (ع)

ــ آشنایی با امام سجاد (ع) به عنوان
امام چهارم شیعیان

جدول ارزشیابی

عناوین
کارنامه

امامت ،قرآن کریم
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شمارهٔ
دروس

15

نشانههای تحقق

ــ بیان ویژگیهای امام سجاد (ع)
به عنوان امام چهارم شیعیان
ــ ابراز عالقه و تالش برای
الگوگرفتن از زندگی و اخالق و
رفتار امام سجاد (ع)
ــ درک مفهوم پیام قرآنی

سطوح عملکرد

خوب

قابل قبول

نیازمند
آموزش
و تالش
بیشتر

ــ نمونههای متنوعی از ویژگیهای امام سجاد (ع) را ذکر میکند.
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به امام سجاد (ع) ،برای الگوگرفتن از زندگی و
خیلی خوب
اخالق و رفتار ایشان تالش میکند.
درباره آن توضیح می دهد.
ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم
ٔ
ــ نمونه هایی از ویژگیهای امام سجاد (ع) را ذکر میکند.
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به امام سجاد(ع) ،برای الگوگرفتن از
زندگی و اخالق و رفتار ایشان تالش می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.
ــ چند نمونه از ویژگیهای امام سجاد (ع) را ذکر میکند.
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به امام سجاد (ع) ،برای الگوگرفتن از
زندگی و اخالق و رفتار ایشان تالش می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.
ــ با کمک آموزگار چند نمونه از ویژگیهای امام سجاد (ع) را ذکر میکند.
ــ با کمک آموزگار ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به امام سجاد (ع) ،برای
الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار ایشان تالش می کند.
ــ به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ
ﭼﻬﺮه دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و
۱ــ در اﻳﻦ درس داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ٔ
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮی از اﻣﺎم را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ دﻫﺪ؛ زﻳﺮا ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن از ﻣﺮدم ﺑﺮﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و روز و ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﻣﺎﻣﺎن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدن در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و
ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺷﺄن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻳﻦ رو ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻻی اﻣﺎﻣﺖ اﻳﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر از ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﺄن او ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺰﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ ،در اﻳﻦ درس داﻧﺶآﻣﻮز؛ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﮐﺎروان ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎآﺷﻨﺎ وارد ﻳﮏ ﮐﺎروان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻫﻤﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﻤﻴﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه دارد و ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺧﻼﺻﻪ در ٔ
ﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﮐﻤﮏ ﮐﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻮﻳﺶ دل ﺑﺒﻨﺪد و ﻫﻢ رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ او را اﻟﮕﻮی ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
۲ــ اﻳﻦ درس ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ اﻣﺎم ،ﭘﻴﺎم ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽدﻫﺪ :اﻫﻤﻴﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان.
داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﭼﻘﺪر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺎروانﻫﺎی
دﻳﮕﺮی ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺮود و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام آﻧﺎن واﻗﻊ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻨﮑﻪ از ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ
ﮐﺎرواﻧﯽ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
۳ــ ﺧﻮش اﺧﻼق ﺑﻮدن در ﺳﻔﺮ ،ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﭘﻴﺎمﻫﺎی اﻳﻦ درس اﺳﺖ .در رواﻳﺎت ﻣﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎنﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﺧﻮشرو و ﺧﻮش ﺧﻨﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﺳﺎن ﺷﻮد ،ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺎم در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ اﻧﺠﺎم داد.
۴ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﻳﺸﺎن :آن ﺣﻀﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﺮا و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮاواﻧﯽ
داﺷﺖ و ﭼﻨﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽ ورزﻳﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺣﻤﻞ ﻃﻌﺎم ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ،ﺑﺮ روی ﺟﺴﻢ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪن ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﻏﺴﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،آﺛﺎر ﺳﻴﺎﻫﯽ و ﮐﺒﻮدی را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﺣﻀﺮت ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﺮای ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻃﻌﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻓﻘﺮای ﻣﺪﻳﻨﻪ
اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ۱.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻳﮑﯽ از ﻳﺎران ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻧﺎم زﻫﺮی ،ﺷﺒﯽ ﺳﺮد و ﺑﺎراﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
دوش ﺧﻮد ﭼﻴﺰی را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭘﺮﺳﻴﺪ :ای ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎزم ﺳﻔﺮی ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮای آن
ﺳﻔﺮ ،زاد و ﺗﻮﺷﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزم .زﻫﺮی ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻏﻼم ﻣﻦ آن را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،زﻫﺮی ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻣﻦ آن را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را از ﺣﻤﻞ آن راﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ .آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺧﻮد را
از ﺣﻤﻞ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎﺗﻢ در ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،راﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ،زﻫﺮی آن ﺣﻀﺮت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ای ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،از آن ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ اﺛﺮی ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻢ .اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :آری ای زﻫﺮی ،آن ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﺳﻔﺮ ،ﺳﻔﺮ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮم؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺮگ ،دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﺣﺮام
.۲
و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺧﻮب در راه ﺧﻴﺮ اﺳﺖ.
 ١ــ ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء ،ج  ٣ص ۱۳۶؛ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ،ج  ٤ص .۱۶۷
 ٢ــ ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار ،ج  ،٤٦ﺻﺺ ٦٥ــ٦٦

۱۰۸

درس شانزدهم
داناترین مردم
توضیحات درس
از مهم ترین امتیازات امام باقر علیه السالم این است که ایشان بنیانگذار انقالب فرهنگی و نهضت علمی اسالم به شمار می آید.
در دوران امام باقر علیه السالم دولت بنی امیه رو به زوال بود ،اختالف شدیدی در مملکت اسالمی به وجود آمده بود ،در هر گوشه و
کناری انقالبی به وقوع پیوسته بود و خلفا به سرعت تغییر می کردند به گونه ای که در نوزده سال امامت حضرت باقر علیه السالم ،پنج
خلیفه روی کار آمدند.اینها عواملی بود که زمینه و فرصت مناسبی برای نهضت علمی امام باقر علیه السالم فراهم ساخت و ایشان از
فرصت پیش آمده بیشترین بهره را بردند و جهاد علمی خویش را آغاز کردند .جهاد علمی حضرت در تشویق به فراگیری علم ،نشر
توسعه آن قابل تبیین است.
علوم و
ٔ
اگر چه معرفت و شناخت تمام جنبه های شخصیتی امام باقر علیه السالم برای ما انسان های عادی و محدود در عالم طبیعت
حد امکان ،دانشآموزان با شخصیت علمی آن حضرت که داستان درس
غیرممکن است ،اما در درس «داناترین مردم» تالش شده در ّ
در حول همین محور تدوین گشته ،آشنا شده و ضمن احساس عالقه و ادای احترام به امام باقر علیه السالم برای الگوگرفتن از زندگی
و اخالق و رفتار ایشان تالش نمایند.
نکته :پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان ،در صورت امکان ،این درس در زمان والدت
یا شهادت امام باقر علیه السالم تدریس شود.

اهداف درس
1ــ آشنایی با امام باقر علیه السالم به عنوان امام پنجم شیعیان
2ــ احساس عالقه به امام باقر علیه السالم و اعمال و رفتار ایشان
3ــ تالش برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار امام باقر علیه السالم
4ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
امام باقر علیه السالم
باقرالعلوم
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ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪرﻳﺲ:
۱ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻳﻦ درس ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮای ﺷﺮوع درس ،اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻴﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن داﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ دﻳﻮاری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻴﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن داﺳﺘﺎن و درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
۲ــ در اﻳﻦ درس ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
آن ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
۳ــ اﮔﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارﻳﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آن ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ /ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم داﻧﺶ ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ و درس
۴ــ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻣﺎم ﭼﻬﺎرم دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ٔ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ از اﻳﻦ رو ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
روزی دﻳﺪ ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن دور ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .آﻧﺎن را ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ،
ﺧﻮب درس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻴﺪ و در آﻳﻨﺪه ﺑﺰرگ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم از داﻧﺶ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﺱ
ﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻔﮑّﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه و داﻧﺶآﻣﻮزان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی اﻧﺠﺎم
 ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ :اﻳﻦ ّﻓﻌ ّ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﻴﺮﻣﺮد اﻣﺎم را ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ از ﺧﻮد دﻳﺪ؛ ﻟﺬا از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
 دوﺳﺖ دارم :در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ در درس راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
روزﻣﺮ ٔه ﺧﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ و زﻳﺒﺎﻳﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎر اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
اﻳﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ّ
را در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎن ﺷﺎن ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و در اﻣﻮری ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮدم ،ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﻦ و… ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻳﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ :اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻫﺪاف درس ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺤﺚ را ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﺸﮑﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ آﻣﻮزد ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ او و ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺘﻦ اوﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در ﮐﻼس
ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ او ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ادب رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻴﻢ و ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ و. ...
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮم درس در ذﻫﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﮐﺎر روی
اداﻣﻪ ﺣﺪﻳﺚ» :ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻼم ﮐﺮدن را دوﺳﺖ دارد« و ﻟﻘﺐ اﻣﺎم ﭘﻨﺠﻢ:
ﺟﺪول و رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺣﺮوف آن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ٔ
»ﺑﺎﻗﺮ« ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
 ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ :ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای ﮐﻪ در دروس ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎی
آﻳﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﺘﻦ درس ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻳﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﻰ را ﻣﻄﺮح ﻣﻰﮐﻨﺪ و آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و
درﺑﺎره اﺣﮑﺎم دﻳﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ،
ﺧﺒﺮه آن ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﮔﺮ ﺳﺆاﻻﺗﯽ
ٔ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ از آﮔﺎﻫﺎن و اﻫﻞ ٔ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ.
۱۱۰

 گفت و گو کنیم :این فعالیت برای تثبیت اهداف درس و با مشارکت کامل دانشآموزان طراحی شده است .معلمان گرامی
دانشآموزان را گروه بندی کرده تا به سؤاالت پاسخ دهند .سپس بحث را هدایت کنند تا دانشآموزان به این نکته اشاره کنند که انسان
همه امور به عالمان و متخصصان در همان رشته مراجعه کند .مسلماً انسان نمیتواند در
ناآگاه براى پیدا کردن دانش و آگاهی باید در ٔ
همه علوم و فنون ،تخصص و مهارت کافی پیدا کند؛ پس مراجعه به کارشناس از ضروریات زندگی انسان است و انسان برای رفع نیازها
ٔ
و حل مشکالت خود مجبور است به متخصص آن کار مراجعه نماید .برای بیماریهای خود به پزشک ،برای آموزش خود به معلم و
برای امور دینی خود به عالمان دین.
«شکافنده علوم» .امام باقر
با خانواده :در این فعالیت دانشآموزان به این نکته اشاره میکنند که «باقر العلوم» ،یعنی
ٔ
علیه السالم ،بسیار عالم و دانشمند بود و به همین دلیل به «باقر العلوم» معروف شده است.
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۱۱۲

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای
اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع(

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻴﻌﻴﺎن

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻣﺎﻣﺖ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﺷﻤﺎرۀ
دروس

۱۶

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ،ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ٔ

ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع(
ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ،ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و
ﺧﻮب
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻴﻌﻴﺎن
رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺗﻼشﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای
اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و
ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع(
ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ،ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
و رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻣﻮزش ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ،ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﺮﻓﺘﻦ از
و ﺗﻼش زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دانستنی های معلم
شکافنده علوم است ،به دلیل ضعف قدرت امویان راحتتر از امامان پیشین خودتوانست
1ــ امام باقر که نام ایشان به معنای
ٔ
به تبلیغ دین بپردازد و علوم و معارف الهی را ترویج کند .از این رو ،در میان مسلمانان به علم و معرفت شناخته میشد .به همین دلیل
جنبه آگاهی و علم باالی ایشان پرداخته شده است .علمی که باعث شد امام در برابر سؤاالت دانشمندترین
در این درس نیز به همان ٔ
مسیحی روزگار خویش ،سربلند بیرون آید.
2ــ این داستان که در متون مختلف دینی آمده است (بحاراألنوار ،ج ،10ص )149از تفصیل بیشتری برخوردار است که با
سن مخاطب به برخی قسمتهای آن پرداخته نشد .مثال ً سؤاالتی که مرد مسیحی میپرسد بسیار بیشتر از این دو سؤال است،
توجه به ّ
اندازه درک مخاطبان نبود ،تنها دو سؤال در داستان بیان گردید.
اما چون فهم آن سؤاالت در حد و
ٔ
نکته مهمی که در پایان درس به آن اشاره شده است ،رجوع تمام مسیحیان حاضر در صحنه به سوی امام برای دریافت
3ــ ٔ
پاسخ سؤاالت شان است .این مسئله بیانگر علم و آگاهی باالی امام است که حتی مسیحیان را به اعتراف وامیدارد و آنها را نیز برای
دریافت پاسخ سؤاالت خود به سوی امام روانه میکند.
نکته دیگری که درس به آن اشاره کرده است ،تواضع و فروتنی امام است .امام در پاسخ سؤال مرد مسیحی که گفت :از
4ــ ٔ
دانشمندان مسلمانان هستی یا افراد کم سواد و بیسواد آنها ،حاضر نشد خود را دانشمند بداند؛ بلکه تنها به بیان این مطلب بسنده کرد
که من بیسواد نیستم .پس چه خوب است ما نیز به علم و دانش خود مغرور نشویم.
  5ــ مطلب مهم دیگری که میتوان با استفاده از این درس برای دانشآموزان بیان کرد این است که ما مسلمانان باید به پیروی
پیشرفته دنیا ،جلوتر باشیم
از امامان خود ،آن قدر در علم آموزی پیشرفت کنیم و آن گونه درس بخوانیم که بتوانیم از تمام کشورهای
ٔ
و نگذاریم تا به دلیل بیسوادی و تنبلی ،آبروی مسلمانان در دنیا برود .همان گونه که امام با آن سواد و دانشش نگذاشت تا دانشمند
مسیحی به هدفش برسد و بتواند مسلمانان را به بیسوادی و ناآگاهی متهم کند.
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